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ﻛﻠﻣﺔ ﺷﻛر

رواد
ﻣﻊ إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻌﻳﺔ ّ

ﻓروﻧﺗﻳرز اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت وﺳﻬﻠت اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﻧﺷوراﺗﻬﺎ ووﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ،واﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺎﻳﻛﻝ ﻛﺎﻳﻐﺎن

اﻟﺷرﻳك ﻓﻲ إﻋداد دراﺳﺔ"
Rights, needs and responsibility: Challenges to Rights-Based
Advocacy for Non-Palestinian Refugees’ Health and Education
”in Lebanon
اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻧد إﻋداد اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧواب
ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟو ازرات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻷﺧرى وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻻﻣﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻟذﻳن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﻣداوﻻت إﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي

ﻋﻘد ﺑﺗﺎرﻳﺦ  11آذار  2010ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ،ﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺗﻬم واﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ
ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻋﺎدة ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ .وﻧﺷﻛر ﺑﺎﻷﺧص رﺋﻳس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ

ﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن اﻟدﻛﺗور ﻣﻳﺷﺎﻝ ﻣوﺳﻰ ﻟﻘﻳﺎدﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺳﻌﻳﻪ ﻹﻧﺟﺎح ﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ
اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
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تمھيد
تضيف ھذه النسخة المنقحة بعض التعديالت الطفيفة ولكن المھمة على الطبعة األصلية بناء على
التطورات التي حصلت في إطارھا منذ أن تم اعداد النسخة االصلية عام  ،2006وعلى االقتراحات
التي خرجت من مناقشة الدراسة خالل إجتماع مجموعة العمل في مجلس النواب بتاريخ  11آذار
 .2010ويھمنا ھنا التذكير أن النسخة األصلية كانت دراسة أولية لوضع الالجئين وطالبي اللجوء
غير الفلسطينيين في لبنان .وقد تمت ھذه الدراسة بموجب تكليف من قبل صندوق األمم المتحدة
اإلنمائي بتاريخ  22أيار /مايو  2006كجزء من مسار وضع الخطة الوطنية اللبنانية لحقوق اإلنسان.
وتسلط ھذه الورقة الضوء على الثغرات األساسية في كل من القوانين والممارسة التي تؤثر على
الحقوق االقتصادية ،االجتماعية والثقافية لالجئين غير الفلسطينيين في لبنان ،والتي يتوجب على
لبنان معالجتھا إذا ما أراد التماشي مع القواعد الدولية ،وعلى الواقع القانوني لھذه الفئة من الالجئين
في لبنان والتطورات التي لحقت بھذا الملف في السنوات األخيرة.
تقدم ھذه الورقة في القسم األول نظرة عامة إلى حقوق الالجئين في القانون الدولي والتزامات لبنان
بموجب ھذا القانون ،إضافة إلى تحليل للوضع الحالي لالجئين غير الفلسطينيين في لبنان على ضوء
القواعد الدولية .أما القسم الثاني فيقترح خطة تشمل المؤسسات الرئيسة المعنية بتنفيذ خطة العمل،
كما يحاول أن يحدد بعض مصادر التمويل المحتملة ،إضافة إلى إجراءات تطبيق خطة العمل
واإلشراف على ھذا التطبيق وتقييمه.
4

تم اعتماد فكرة وضع خطط عمل وطنية لحقوق اإلنسان في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق اإلنسان سنة
 1993وتحولت ھذه الفكرة إلى توصية صدرت في إعالن وبرنامج عمل فيينا:
"يوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة
عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بھا تعزيز وحماية حقوق اإلنسان".
يھدف لبنان اليوم إلى تطبيق ھذه التوصية .ويجب أن تشتمل خطة العمل على كافة العناصر المتعلقة
باحترام سياسة الحكومة اللبنانية للحقوق المدنية ،السياسية ،االقتصادية واالجتماعية وان تؤكد احترام
لبنان اللتزاماته بموجب القانون الدولي .أطلقت اللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان رسميا في العاشر
من كانون األول  /ديسمبر  ،2005وبالتعاون مع مجلس النواب والحكومة اللبنانية المسار المؤدي
إلى خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان .وتحظى ھذه الخطة الوطنية بدعم صندوق األمم المتحدة
للتنمية ،مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وغيرھا من وكاالت األمم المتحدة.
وتتضمن الخطة ستة محاور ھي حكم القانون وإقامة العدل ،التعليم ،الصحة ،اإلسكان ،العمل والرفاه
االجتماعي ،والبيئة.
نظرا لضيق الوقت المعطى إلنجاز الطبعة األصلية من ھذه الورقة وشروط العقد المحدودة ،فان
المعلومات الواردة فيھا تشكل بشكل رئيسي تجميع لمصادر سابقة وتعتمد بشكل خاص على خبرة
وإطالع وأبحاث معدھا في مجال الالجئين فضال إلى األبحاث الرائدة والمنشورات الصادرة عن
جمعية ر ّواد ،فرونتيرز)(www.frontiersruwad.org
وقد ساھمت الطبعة األولى من ھذه الدراسة في إغناء مناقشات مجموعة العمل في اطار لجنة حقوق
االنسان النيابية ،والتي خرجت بتوصيات واقتراحات تم إدماجھا في ھذه الطبعة الثانية لتكون جزءا
من خطة حقوق اإلنسان الوطنية التي تھدف إلى الوصول إلى وضع حيث تكون حقوق اإلنسان
محترمة ومصانة في لبنان دونما تمييز.
نستخدم تعبير الجئ في ھذه الورقة للداللة على األجانب المتواجدين في لبنان والذين يتمتعون بحماية
من الترحيل بموجب القانون الدولي .وينطبق على غالبية ھؤالء الالجئين تعريف الالجئ وفق اتفاقية
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 1951الخاصة بوضع الالجئ ونظام المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 1.ولذلك ،فان
غالبية الالجئين المعنيين في ھذه الدراسة ھم إما معترف بھم كالجئين من قبل مفوضية شؤون
الالجئين أو اقله تقدموا بطلبات لجوء لدى ھذه المفوضية للحصول على ھذا االعتراف .غير أننا
نستخدم تعبير الجئ كذلك للداللة على األشخاص الذين يتمتعون بالحماية من الترحيل بموجب آليات
حقوق اإلنسان األخرى التي سنفصلھا في القسم األول .وتتمثل إحدى الثغرات التي يتوجب على لبنان
مواجھتھا في كون والية مفوضية شؤون الالجئين ال تشمل جميع الالجئين الذين يتوجب على لبنان
توفير الحماية لھم.
إن االعتراف بصفة اللجوء ھو أمر أساسي للتمتع بالحقوق االجتماعية واالقتصادية المتوجبة
لحامليھا .غير أن العديد من الحقوق التي نعالجھا في ھذه الورقة يضمنھا القانون الدولي بغض النظر
عن صفة اللجوء او عن الوضع القانوني لألجنبي سواء كان مقيما شرعيا في الدولة من عدمه .وفي
حين أننا نتناول الالجئين حصرا ،فان بعض ما سيرد في ھذه الورقة يعتبر قابال للتطبيق على باقي
األجانب من غير الالجئين.

مقدمة
يضم لبنان مجموعة كبيرة جدا من الالجئين مقارنة بمساحته الجغرافية وتكوينه الديمغرافي .بحيث
يقدر الالجئون الفلسطينيون المسجلين )وليس بالضرورة المقيمين في لبنان( بحوالى  400.000في
حين يقدر غير الفلسطينيين بحوالى ال .40.000
ھنالك وكالتان تابعتان لألمم المتحدة ذات والية بالنسبة لالجئين في لبنان :وكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )االونروا( بالنسبة لالجئين الفلسطينيين ومفوضية األمم
المتحدة العليا لشؤون الالجئين )المفوضية( بالنسبة لالجئين غير الفلسطينيين .وقد أضحى لوكاالت
األمم المتحدة دور محوري في سياسة اللجوء والحماية في المنطقة بشكل عام وفي لبنان خصوصا.
 1الالجئ ھو " كل شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطھاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة
اجتماعية معينة أو آرائه السياسية ،خارج بلد جنسيته ،وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك الخوف ،أن يستظل بحماية ذلك البلد ،أو كل شخص
ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك الخوف ،أن يعود إلي ذلك
البلد".االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين  28تموز/يوليه  ،1951المادة  ،(2) 1سلسلة معاھدات االمم المتحدة رقم 150
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وبالتالي تعتمد المساعدات والحماية المتوفرة لالجئين بشكل واسع على االونروا والمفوضية أكثر منه
على الحكومة .ولطالما تذرعت السلطات اللبنانية انه ،ونظرا لعدة اعتبارات اجتماعية ،اقتصادية،
ديمغرافية ،إضافة إلى وجود الالجئين الفلسطينيين على أراضيه  -ال يستطيع لبنان وال يتمتع
باالمكانيات الالزمة إلدماج الالجئين غير الفلسطينيين محليا.
يختلف اإلطار القانوني الذي يرعى ھاتين المجموعتين من الالجئين في كل من القانون الدولي
واللبناني .ففي حين يتمتع معظم الالجئين الفلسطينيين في لبنان بوضع قانوني خاص ويدخلون ضمن
والية وكالة االونروا ،فان اإلشكالية األساسية بالنسبة لالجئين غير الفلسطينيين تتمثل بان صفة
اللجوء تحدد من قبل المفوضية ،إال أن ھذه الصفة ال تستتبع أي مفعول قانوني ثابت في القانون
اللبناني الذي ال يرعى وضع ھذه الفئة من الالجئين .ونتيجة ذلك يفتقر ھؤالء إلى الشخصية القانونية
ويبقون في وضع غير قانوني على األراضي اللبنانية إن لم يسووا وضعھم أسوة بغيرھم من األجانب
اآلخرين دون االخذ بعين االعتبار خصوصيتھم مما يضعھم في وضع من التھميش يطال مختلف
جوانب حياتھم.
تقوم مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين اليوم بتسجيل طلبات اللجوء وتحديد صفة الالجىء،
وعليه تعتبر الدولة اللبنانية ھؤالء الالجئين من مسؤولية ووالية المفوضية التي يربطھا بالسلطة
اللبنانية اتفاق بمثابة اتفاقية دولية حيث تم في العام  2003توقيع مذكرة التفاھم بين المفوضية
والسلطات اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة لألمن العام وقد صدرت المذكرة بموجب مرسوم حمل
الرقم  11262موقع من قبل رئيس الجمھورية بناء على المادة  52من الدستور التي ترعى
المعاھدات الدولية 2.إال أن ھذه االتفاقية تحوي الكثير من الثغرات ،األمر الذي جعلھا ال تؤمن الحد
االدني من حقوق الالجئين واھمھا الوضع القانوني في لبنان وعدم تجريم طالب اللجوء لدخوله البالد
خلسة طلبا للحماية وعدم االعتراف بشكل قاطع بمبدأ عدم االعادة القسرية العرفي الدولي.
وتتألف الشريحة األكبر من الالجئين وطالبي اللجوء غير الفلسطينيين في لبنان من العراقيين ،يليھم
السودانيون .وتشتمل باقي الجنسيات على االيرانيين ،السوريين ،الصوماليين ،وجنسيات أخرى من
 2مرسوم رقم  11262ابرام مذكرة تفاھم بين المديرية العامة المن العام والمكتب االقليمي لمفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين حول
التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان ،الجريدة الرسمية العدد  52تاريخ 2003/11/13
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بلدان متفرقة افريقية واسيوية .ويأتي كل ھؤالء من دول حيث تحدث انتھاكات منھجية لحقوق
اإلنسان ،أو حيث تشتعل الحروب األھلية أو غيرھا من النزاعات المعممة .وغالبا ما يمر ھؤالء
بدول أخرى قبل سعيھم للجوء في لبنان ،خاصة سوريا .غير أن سوريا بدورھا تفتقر إلى سياسات
اللجوء وال توفر حماية مستقرة وفعالة من االضطھاد.
كما اشرنا اعاله ،تقوم المفوضية بتسجيل وتحديد صفة الالجىء بشكل فردي ،وتعمل على تأمين بلد
ثالث العادة توطينه ،كما تحاول ان تؤمن الحماية االجتماعية وخاصة للحاالت الصعبة .ولكن في
حاالت النزوح الجماعي بسبب نزاع مسلح أو عنف معمم وعدم تمكن السلطات المركزية في البلد
المعني من توفير الحماية ،تقوم المفوضية باالعتراف بصفة اللجوء على أساس ما يعرف بـ "للوھلة
األولى"  prima facieأي االعتراف بصفة اللجوء فور التوجه الى المفوضية ودون الدخول في
االسباب الشخصية لكل طالب لجوء .وھذه السياسة طبقت على الالجئين العراقيين )ما عدا بعض
الحاالت االستثنائية حيث تتم إجراءات تحديد صفة الالجىء( منذ عام  2007وفقا لتوجيھات
المفوضية وتعليماتھا للدول بعدم إعادة الالجئين الى العراق طالما لم يستتب االمن ھناك .وكانت
المفوضية منذ عام  2003تقوم بإتباع سياسة "الحماية المؤقتة" لجميع العراقيين بدال من البت في
كل حالة على إنفراد بحسب استحقاقھا أو حيثياتھا .وإتباع كل من سياسة "الحماية المؤقتة"
واالعتراف على اساس "للوھلة األولي" يجب أن يقترن بقبول الدولة المضيفة ،وحيث ان الحكومة
اللبنانية حتى تاريخ كتابة ھذه األسطر لم تكن قد قبلت بھذا األمر بعد فان ھذه السياسة تعد غير قائمة
قانونا ،غيران الجھات المعنية تغض النظر في بعض الحاالت.
قبل البدء باعتماد ھذه السياسة ،كان أغلب الالجئين العراقيين في لبنان معترفا بھم بشكل فردي
كالجئين تحت والية المفوضية .وحيثما يكون ذلك ممكنا كانت المفوضية تحاول تيسير إعادة ھؤالء
طوعا إلى وطنھم أو تقوم بإحالة ملفاتھم للبت بإعادة توطينھم ،وفقا لكل حالة على إنفراد وعموما
باالستناد إلى مدى إمكانية تعرضّھم للخطر أو حاجتھم للحماية .وبما أن األوضاع في العراق ما
زالت غير مالئمة للعودة بأمان وكرامة بالنسبة لمعظم الالجئين ،فقد قصرت المفوضية تدخلھا على
"تسھيل" عودة العراقيين بدال من "تسييرھا" .ورغم أن بعض الالجئين العراقيين )المعترف بھم(
اختار العودة ،ما زال أغلبھم يفضل إعادة التوطين على العودة طوعا ألرض الوطن.
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أما أغلب الالجئين السودانيين في لبنان فھم من دارفور وينتمون الى جماعات أثنية أقلية افريقية ،وقد
ھرب معظم ھؤالء خوفا ً من اإلضطھاد األثني والنزاع المسلح في منطقتھم .وفي ظل الوضع
السياسي واألمني في السودان المحفوف بالمخاطر ،إضافة إلى صعوبة أوضاعھم المعيشية في لبنان،
تبقى إعادة التوطين أكثر الحلول استقرارا بالنسبة للسودانيين .وھنا تتبع المفوضية سياسة "الحماية
المكملة" بالنسبة للالجئين من دارفور على اساس النزاع المسلح القائم في دارفور وعدم وجود امان
وحماية لھذه المجموعات.

3

ليس ھناك أعداد دقيقة لالجئين غير الفلسطينيين في لبنان .تنشر مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون
الالجئين كل عام إحصائيات حول عدد الالجئين وطالبي اللجوء في لبنان ،وذلك في شھر
حزيران/يونيو من كل عام .وحسب إحصاءاتھا لعام  ،2009تضمنت سجالت المفوضية حوالي
 10000الجئا ً غير فلسطيني معظمھم الجئين عراقيين 4 .إال أن بيانات المفوضية مقصورة على
المسجلين لديھا وتستثني طالبي اللجوء الذين لم يبت في طلبھم بعد أو تلقوا رفضا ً نھائيا ً من قبلھا
ولكنھم ما يزالون في لبنان.
يعتبر وضع الالجئين غير الفلسطينيينصعبا جدا في لبنان .فلبنان ليس طرفا في اتفاقية 1951
الخاصة بوضع الالجئين .وعلى الرغم من أن لبنان كرس في دستوره مبادئ األمم المتحدة واتفاقيات
حقوق اإلنسان التي تتضمن حق التماس اللجوء ،إال أنه يمكن القول أن ھذا ما يزال حبراً على ورق.
وليس لدى لبنان أي إطار قانوني شامل يرعى الالجئين وطالبي اللجوء .حيث يتضمن قانون 1962
عددا من المواد المتعلقة باللجوء السياسي حصريا ،وھي نصوص ضيقة ال تتضمن تعريفا واضحا
لالجئ او السباب اللجوء وتنص على آلية لم يتم تفعيلھا من قبل أي من الطرفين – طالب الجوء
والدولة اللبنانية 5،وقد أولت الدولة ھذه المسؤولية كاملة للمفوضية إنما من دون قبول كل مفاعيلھا.
ونظرا إلى أن السياسة الرسمية اليوم ھو القول ان "لبنان ليس بلد لجوء دائم" ،فان إعادة التوطين في
بلد ثالث تبقى الحل الدائم الوحيد لالجئين غير الفلسطينيين في لبنان ،إضافة إلى عودتھم الطوعية إلى
 3مفوضية شؤون الالجئين ،ورقة حول طالبي اللجوء من دارفور ،شباط  ،2006متوفر على
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld
 4مفوضية شؤون الالجئين ،صفحة لبنان ،متوفر على http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486676
 5قانون الدخول الى لبنان واالقامة فيه والخروج منه تاريخ  1962/7/10المواد  26الى 31
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بلدانھم بطبيعة الحال عندما تسمح الظروف بذلك في كرامة وأمان .وتشكل الواليات المتحدة،
استراليا ،كندا وبعض الدول االسكندينافية الدول الغربية الرئيسية التي تشغل برامج إعادة توطين
لالجئين من لبنان.
تقوم المفوضية بإحالة العديد من الالجئين إن لم يكن أغلبيتھم إلعادة التوطين في دول ثالثة
كالمذكورة أعاله .اال ان القرار النھائي يبقى متعلقا بالدول وبالتالي يتطلب مفاوضات مع ھذه
الدول لزيادة عدد المقبولين وتسريع اجراءات عملية اعادة التوطين ،حيث في بعض االحيان
تتعدى المدة عدة اشھر ان لم يكن سنة واكثر .ومنذ عام  2007تضاعفت اعداد الذين تم اعادة
توطينھم من لبنان حيث تم اعادة توطين حوالي  2000الجىء عام  2008و اكثر من 2500
الجىء عام .2009
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وتبقى االشكالية االساسية في مسألة حماية الالجئين غير الفلسطنيين ان القوانين والحكومة اللبنانية
تعامل ھذه الفئة المستضعفة من الالجئين شأنھم شأن أي أجنبي آخر دون اخذ خصوصيتھم بعين
االعتبار ،بحيث تطبق عليھم أحكام قانون  1962المتعلق بالدخول إلى لبنان واإلقامة فيه والخروج
منه .وبما أن غالبية الالجئين يھربون من االضطھاد أو العنف المعمم في بلدانھم ،فإنھم غالبا ما
يدخلون إلى أراضي الدولة المضيفة بشكل غير قانوني .ونتيجة دخولھم غير الشرعي او دخولھم
بطريقة شرعية ولكن دون منحھم أي وضع قانوني بعد انتھاء مدة تأشيرة الدخول ومعاملتھم كأجانب،
ال يتمتع الالجئون وطالبو اللجوء بأي وضع قانوني في لبنان وبالتالي ال يحظون بأية حماية اجتماعية
أو اقتصادية ،األمر الذي يجعلھم عرضة للتمييز واالستغالل في العمل ،ومحرومين من العناية
الصحية األساسية والتعليم .وعرضة فضال عن ذلك للتوقيف بسبب عدم حيازة وثائق إقامة في لبنان،
ويلي ھذا التوقيف ممارسات اعتبرھا القضاء اللبناني صراحة انتھاكا من قبل الدولة لكل من القانون
الدولي واللبناني ،في محاولة للحد من وجودھم او لثني طالبي اللجوء والحماية اآلخرين عن المجىء
الى لبنان وذلك عبر اللجوء الى سياسة الحجز المطول دون مسوغ قانوني والترحيل القسري لالجئين
معترف بھم من قبل مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين ،االمر الذي يخالف القوانين اللبنانية
المرعية االجراء في ما يتعلق بمسألة االحتجاز والتوقيف ومعايير حقوق اإلنسان الدولية.

 6مفوضية شؤون الالجئين ،مكتب لبنان ،تقرير  ،2009 UNHCR in Briefيطلب من مكتب المفوضية في بيروت
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وتعمل المفوضية على الترويج لحماية الالجئين .ومنذ عام  2005قامت المفوضية بحوار بنّاء مع
كل الجھات الرسمية المعنية وذلك بھدف الحصول على الحد األدنى من الحماية لالجئين المعترف
بھم على األقل .ذلك أن حماية وتعزيز حقوق اإلنسان ھي من مسؤولية كل دولة وضمان كرامة
وحقوق األفراد ھو من مھام الحكومة .ولألسف ،ما يزال سجل حقوق اإلنسان في لبنان متضمنا
انتھاكات عديدة ونقصا ً في القوانين واآلليات المناسبة لحماية معايير وممارسات حقوق اإلنسان
األساسية والدفاع عنھا.
لذلك ،على لبنان إن يجابه التحديات التي تطرحھا حقوق الالجئين عن طريق حماية وتعزيز حقوق
اإلنسان ومعالجة الثغرات والنواقص .ويجب أن تأتي اإلصالحات في رأس اولويات الحكومة للتثبت
من حماية واحترام حقوق اإلنسان األساسية ألي مواطن وفرد على إقليمھا.

القسم األول – التزامات لبنان الدولية
أ .الوثائق الدولية التي ترعى حماية حقوق الالجئين
يمثل كل من اتفاقية  1951وبروتوكول  1967الوثائق الرئيسية التي ترعى شؤون
الالجئين وطالبي اللجوء .وفق ھذه الوثائق ،الالجئ ھو "كل من وجد ....وبسبب خوف له
ما يبرّره من التعرّض لالضطھاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة
اجتماعية معيّنة أو بسبب آرائه السياسيّة خارج البالد التي يحمل جنسيتھا وال يستطيع أو
ال يرغب في حماية ذلك البلد بسبب ھذا الخوف ،أو كل من ال جنسية له وھو خارج بلد
إقامته السابقة وال يستطيع أو ال يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد".
وإضافة إلى تعريف من يعتبر الجئا ،تضع ھذه الوثائق الحقوق األساسية التي يجب أن
يتمتع بھا الالجئون ومنھا على سبيل المثال الحق بالعمل ،التعليم ،الصحة والرفاه.
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غير أن االتفاقية الخاصة بوضع الالجئ ليست الوثيقة الدولية الوحيدة التي تتعاطى مع
الالجئين وطالبي اللجوء ،مما يشكل مسألة ھامة بالنسبة لحماية الالجئين في لبنان.
يعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حجر الزاوية في نظام حقوق اإلنسان الدولي ،وقد
تم إدخال المبادئ الواردة فيه الحقا في عھدين دوليين ،ھما العھد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
اللذين تم اعتمادھما من قبل الجمعية العامة لالمم المتحدة عام  .1966وتشكل ھذه الوثائق
الثالث مجتمعة ما يعرف بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،وتنص على الحقوق
والحريات األساسية التي يجب أن يتمتع بھا كل إنسان .كما اعتمدت األمم المتحدة عددا
من االتفاقيات التي ترعى جوانب محددة من حقوق اإلنسان ،منھا على سبيل المثال:
 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والالانسانية والمھينة
 اتفاقية حقوق الطفل
 اتفاقية حماية حقوق العمال المھاجرين وأفراد عائالتھم
إن الدول التي تصادق على ھذه االتفاقيات تضع طوعا على نفسھا التزاما باألحكام الواردة
فيھا .كما اعتمدت الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي عددا من القرارات
واإلعالنات كان لھا دور محور ًّ
ي في تطوير معايير حقوق اإلنسان وفي التوعية عليھا.
ب .التزامات لبنان
لبنان طرف 7في ّ
ست من وثائق حقوق اإلنسان األساسية السبع :العھد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية 8،العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ،االجتماعية
 7تؤلف المعاھدات الدولية المصادقة من قبل الحكومة اللبنانية جزءا من القانون اللبناني المحلي بمجرد ايداع وثائق االنضمام او التصديق،
وتصبح نافذة فور نشرھا في الجريدة الرسمية بقانون صادر عن مجلس النواب .وفي حال التنازع بين القانون المحلي والقانون الدولي ،على
القضاة ان يعطوا االولوية في التطبيق للقانون الدولي  .راجع المادة  52من الدستور اللبناني حول عق المعاھدات حيث جاء "يتولى رئيس
الجمھورية المفاوضة في عقد المعاھدات الدولية وابرامھا باالتفاق مع رئيس الحكومة .وال تصبح مبرمةاال بعد موافقة مجلس الوزراء .وتطلع
الحكومة مجلس النواب عليھا حينما تمكنھا من ذلك مصلحة البالد وسالمة الدولة .اما المعاھدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة
والمعاھدات التجاري وساءر المعاھدات التي ال يجوز فسخھا سنة فسنة ،فال يمكن ابرامھا اال بعد موافقة مجلس النواب" .راجع ايضا
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والثقافية ،االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ،اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة القاسية والالانسانية والمھينة ،اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولھا؛ كما وقع على
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات
المسلحة وعلى البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل
األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية .إال انه لم يصبح طرفا في عدد من البروتوكوالت
االختيارية األخرى وال في نظام روما للمحكمة الجزائية الدولية ،ولم يصادق على اتفاقية
حماية حقوق العمال المھاجرين وأفراد عائالتھم .ولم يوافق لبنان على مبدأ الشكاوى
الفردية بموجب المادة  22من اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
القاسية والالانسانية والمھينة ،المادة  14من االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال
التمييز العنصري ،البروتوكول االختياري األول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل األفراد و البرتوكول االختياري الملحق باتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
مبدأ عدم اإلعادة القسرية وصفة الالجئ
إن لبنان ملزم بموجب القانون الدولي بالمبدأ العرفي الدولي المعروف ب "عدم اإلعادة
القسرية" ،الذي يشكل األساس الذي ترتكز عليه كافة الحقوق الممنوحة لالجئين .فوفق
ي دولة متعاقدة أن تطرد الجئا أو ترده بأ ّ
المادة  33من اتفاقية " 1951ال يجوز أل ّ
ي
صورة من الصور إلي حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته مھددتين فيھا بسبب عرقه
أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية" .وبينما ترد
القاعدة األساسية في اتفاقية غير مصادق عليھا من قبل لبنان ،فان اللجنة التنفيذية
Georges J. Assaf, “The Application of International Human Rights Instruments by the Judiciary in Lebanon,
in Eugene Cotran and Adel Omar Sherif (eds.), the Role of the Judiciary in the Protection of Human Rights,
 Redress, “Reparation for Torture:المذكور في CIMEL Book Series No. 5, Kluwer Law International, 1997 at 86
A Survey of Law & Practice in 30 Selected countries ».
 8المرسوم رقم  3855تاريخ  1972/9/1االنضمام الى العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعھد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ القانون رقم  185تاريخ  ،2000/5/24االنضمام الى اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
او العقوبة القاسية او الالانسانية او المھينة؛ القانون رقم  44تاريخ  1971/6/24االنضمام اى االتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال
التمييز العنصري؛ القانون رقم  20تاريخ  1990/10/30االنضمام الى اتفاقية ھيئة االمم المتحدة لحقوق الطفل؛ القانون رقم  572تاريخ
 1996/7/24االنضمام الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة؛
.
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للمفوضية شددت على أن عدم اإلعادة القسرية ھو مبدأ " يحظى بالقبول العام من الدول"

9

و"يكتسب بصفة مطردة طابع القاعدة اآلمرة في القانون الدولي" ،10كما يرد مبدأ عدم
اإلعادة القسرية في اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية
والالانسانية والمھينة المصادق عليھا من قبل لبنان ،حيث تنص مادتھا الثالثة على "ال
يجوز أل ّ
ي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )"أن ترده"( أو أن تسلمه إلى
دولة أخرى ،إذا توافرت لديھا أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر
التعرض للتعذيب" .وقد أكدت المحاكم اللبنانية انه ال يجوز تنفيذ قرار إخراج أجنبي من
لبنان إذا كان من شأن ذلك أن يعرضه لخطر التعذيب وفق ما تنص المادة  3من اتفاقية
مناھضة التعذيب.

11

يتطلب تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القسرية من الدول أن تفرق بين الالجئين والمھاجرين
اآلخرين ،عادة عن طريق االعتراف بصفة اللجوء عبر إجراءات تحديد صفة اللجوء .وقد
شددت اللجنة التنفيذية للمفوضية على "الفرق بين الالجئين واألشخاص الذين يلتمسون
الھجرة ألسباب اقتصادية وما يتصل بھا .وضرورة التزام أ ّ
ي سياسة لالجئين بمراعاة
الفوارق الجوھرية بين ھاتين الفئتين من الناس".12
تعترف القوانين اللبنانية لألجنبي ال "مھددة حياته أو حريته ألسباب سياسية" ،بحق
التماس اللجوء في لبنان 13.وال يوجد في القانون الوضعي اللبناني سوى عدد محدود من
األحكام المتعلقة بقضايا اللجوء .وقد أقر قانون عام  1962الخاص بتنظيم دخول األجانب
إلى لبنان واإلقامة فيه والخروج منه )قانون األجانب( إنشاء لجنة خاصة مؤلفة من
المدراء العامين لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ومدير األمن العام .ھذه اللجنة
 9اللجنة التنفيذية لمفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين ،القرار  ) 6د  – 1977 – ( 28بشأن عدم الطرد
 10اللجنة التنفيذية لمفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين ،القرار رقم  ( 32 ) 25عام
 11جمعية روّاد ،فرونتيرز :القانونية مقابل الشرعية :احتجاز الالجئين وطالبي اللجوء في لبنان ،ايار /مايو  ،2006وأبواب مغلقة ،دراسة
حالة ،الالجئون العراقيون والحجز التعسفي ،كانون األول  .2008أنظر أيضا قرار قاضي االمور المستعجلة في بيروت الرئيس الحسن تاريخ
 2010/5/13في قضية الالجئ العراقي جواد كاظم الجبوري ،وقاضي االمور المستعجلة في بيروت الرئيس زوين في قضية الالجئ العراقي
سعد اسماعيل تاريخ  2010/5/15وفي قضية الالجئ العراقي عالء الصياد تاريخ 2010/5/15
 12اللجنة التنفيذية لمفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين ،القرار رقم  (41) 62ـ مذكرة بشأن الحماية الدولية1990 -
 13ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺧوﻝ اﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎن واﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻳﻪ واﻟﺧروج ﻣﻧﻪ ،اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ،اﻟﻌدد  ،1962 /28دﺧﻝ ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎذ ﻓﻲ  10ﺗﻣوز /ﻳوﻟﻳو
 ،1962اﻟﻣﺎدة .26
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مخولة بالبت في طلبات اللجوء ومنح صفة الالجىء .إال أن القانون يفتقر إلى أي تعريف
للالجىء ،واألكثر التباسا إن ھذه األحكام غير معروفة عموما لدى القيمين على العمل في
اإلدارة العامة والقانون وليس ثمة معلومات متوفرة حول عدد المرات التي جرى االحتكام
بھا إلى ھذا القانون في الماضي إن وجد مثل ھذا االحتكام.
وفي شھر أيلول/سبتمبر  2003تم التوقيع على مذكرة تفاھم بين المفوضية العليا لشؤون
الالجئين والسلطات اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة لألمن العام اللبناني حيث اعترفت
السلطات اللبنانية رسميا وألول مرة بأن للالجىء ولطالب اللجوء حقا ً مؤقتا ً بالبقاء في
لبنان .ووفقا لھذه المذكرة تستمر المفوضية في البت بطلبات الالجئين ولكن عليھا أن
تشارك األمن العام بطلبات اللجوء لتمكين الحكومة من إضفاء صفة الشرعية على
أوضاع طالبي اللجوء في لبنان .وجاء في المذكرة أنه يتعيّن على الالجىء تقديم طلب
للمفوضية في مھلة أقصاھا شھران من تاريخ دخوله البالد ،ويصدر مكتب األمن العام
لھذا الالجىء تصريح تجول مؤقتا ً على شاكلة بطاقة ھوية صالحة لثالثة أشھر وقابلة
للتجديد مرة واحدة في حال كان طلب اللجوء قيد الدرس .في غضون ذلك يتعين على
المفوضية متابعة دراستھا لملف الالجئ )التي تضم أحيانا طلبات استئناف( ،وعند
اعترافھا لطالب اللجوء بصفة الالجئ يجري تمديد مدة تصريح التجول المؤقت من ستة
إلى تسعة أشھر إضافية للسماح للمفوضية بإيجاد حل دائم لالجىء )الذي يكون عموما
إعادة توطينه في بلد ثالث( .وبناء على طلب من المفوضية يمكن في بعض الحاالت تمديد
المھلة لحين إيجاد حل دائم .وھنا من المھم اإلشارة إلى أن أحكام مذكرة التفاھم ھذه ال
تنطبق على من تقدم بطلب لجوء أو اكتسب صفة الالجىء قبل تاريخ توقيع المذكرة في
أيلول/سبتمبر .2003
على الرغم من بعض التحسينات في حماية الالجئين التي أتت بھا المذكرة ،ال تضم ھذه
المذكرة احكاما قابلة للتطبيق في حاالت الھجرة الجماعية واللجوء على اساس prima
 ،facieكما أنھا ال تضم احكاما متعلقة بعدم اإلعادة القسرية إلى الوطن ،بل ليس ھناك
وجود ألي ذكر صريح لھذا المبدأ في نصھا .فھذه المذكرة تؤ ّمن لالجئ حق البقاء في
لبنان لمدة أثني عشر شھرا فقط وال تحميه من الترحيل أو التوقيف فيما بعد ذلك .ووفقا
15

لشروط مذكرة التفاھم عندما تنتھي مھلة اإلثني عشر شھرا "سيكون من حق األمن العام
اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة" ،أي سيكون من حقه مثال مقاضاة األجنبي بتھمة
الدخول خلسة إلى البالد واإلقامة فيھا بصورة غير شرعية.
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وال تشمل ھذه المذكرة

األشخاص الذين كانوا في لبنان قبل تاريخ توقيعھا في أيلول /سبتمبر  .2003وھكذا ترك
ھؤالء في فراغ قانوني وما يزالون عرضة للتوقيف واالحتجاز التعسفي .ويستمر توقيف
أولئك المشمولين بالمذكرة أيضا بسبب عدم حيازة تصاريح التجول بسبب التأخر في
إصدارھا من قبل مكتب األمن العام .كما أن مذكرة التفاھم تفتقر إلى آلية خاصة تنظم
وضع األشخاص الذين يجري توقيفھم قبل أن يتقدموا بطلبات لجوئھم إلى المفوضية.
واالھم من ذلك ،انه على الرغم من ان ھذه المذكرة ھي اتفاقية دولية صدرت بمرسوم عن
رئيس الجمھورية ونشرت في الجريدة الرسمية ،اال انھا ال تزال غير على كافة عناصر
القوى االمنية وغير معروفة من قبل القانونيين في لبنان .لكن ال بد من التشديد أن ھذه
المذكرة ھي نص ملزم وكاتفاقية دولية فھي تتمتع بقوة القانون ،ويتوجب على الضابطة
العدلية والقضاة بالتالي أن يحتكموا اليھا.
وال بد من االشارة الى أن تحديد صفة الالجىء عملية محفوفة بالمخاطر وتتسم بالعمل
المكثّف وتتطلب تدريبا متخصصا رفيع المستوى على القدرة على إجراء مقابالت مع
ضحايا انتھاكات حقوق اإلنسان ،كما تتطلب إجراء بحوث حول الثقافات األجنبية وقضايا
حقوق اإلنسان إضافة إلى القدرة على التحليل القانوني .وإذا جرت ھذه العملية بشكل
صحيح فإنھا تستغرق عادة الكثير من الوقت يفوق المدة الزمنية المحدودة التي اولتھا
المذكرة للمفوضية ،كما انھا تتطلب الكثير من الموارد .لذلك فإن وجود ضمانات ومعايير
أساسية لإلنصاف يعد أمراً حيوياً ،فبدون ھذه الضمانات تصبح إجراءات تحديد صفة
الالجىء موضعا للشك.
كما شملت التحسينات السياسية التي لحقت بھذا الملف في الفترة األخيرة تشكيل لجنة
وزارية بتاريخ  2010/4/14تتألف من كل من وزراء الداخلية ،الخارجية ،العدل ،العمل
والشؤون االجتماعية وذلك من اجل دراسة موضوع ترحيل األجانب الموقوفين بجرائم
 14جمعية روّاد ،فرونتيرز  ،التقرير السنوي  ،2005المذكرة البند 9
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مختلفة بعد انقضاء مدة محكوميتھم ورفع االقتراحات لسبل حل ھذه المشكلة تشريعيا ً
وتنظيميا ً وإجرائيا ً إلى مجلس الوزراء.

15

ويبدو أن ھذه اللجنة قد وسعت نطاق عملھا

ليشمل دراسة وضع حلول لمسألة األجانب والالجئين المقيمين غير الشرعيين 16.اال انه
يبدو ايضا ان ھذه اللجنة لم تعقد لتاريخ كتابة ھذه االسطر اال اجتماعا عاما واحدا ،بعد ان
عقد وزراؤھا وأمين سرھا بعض االجتماعات التشاورية مع عدد من منظمات المجتمع
المدني وھيئات االمم المتحدة ذات العالقة ،غير انه لم يصدر عنھا اية توصيات رسمية
الى حينه.
الحماية من االحتجاز بسبب الدخول غير الشرعي ومن االحتجاز المطول التعسفي
شكل االحتجاز بدون المثول امام قاض كما االحتجاز المطول بعد انقضاء مدة المحكومية ،وال يزال ،
احد أھم مشكالت الحماية التي تعترض الالجئين وطالبي اللجوء في لبنان .ويشكل األجانب ،بمن فيھم
الالجئون المعترف بھم وطالبو اللجوء نسبة مرتفعة جدا من نزالء السجون اللبنانية ونظارة االمن
العام ،بعضھم دون اي مسوغ قانوني.
يولي الدستور اللبناني ضمانة صريحة للحرية الشخصية واضعا اياھا في حمى القانون ،كما يحمي
صراحة من االحتجاز التعسفي.

17

وتنص المادة  9من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية على انه " لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه .وال يجوز توقيف أحد أو
احتجازه تعسفا .وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليھا القانون وطبقا لإلجراء
المقرر فيه".
وتخضع معاملة األجانب في لبنان لقانون عام  1962الخاص بتنظيم دخول األجانب إلى لبنان
واإلقامة فيه والخروج منه.

18

ووفقا لھذا القانون،

19

يجوز توقيف واحتجاز األجانب إذا ما دخلوا

 15انظر مقررات مجلس الوزراء ،جلسة  2010/4/14متوفر على موقع مجلس الوزراء www.pcm.gov.lb
 16انظر جريدة السفير ،تاريخ " 2010/6/24سليمان :الحكومة ستقر التعيينات االدارية قريبا"
 17تنص المادة  8من الدستور " وينص الدستور اللبناني صراحة على ان  ”:الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون وال يمكن أن
يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إال وفاقا ً ألحكام القانون وال يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إال بمقتضى القانون" .غير ان ورود ھذه
المادة في الفصل المعنون "في حقوق وواجبات المواطنين" من شأنه ان يؤدي الى الحد من انطباقھا عند التحدث عن احتجاز االجانب الذين
ليسوا بحكم الطبيعة من مواطني الدولة المضيفة.
 18قانون تنظيم الدخول الى لبنان واالقامة فيه والخروج منه ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،1962 /28دخل حيز النفاذ في  10تموز /يوليو
 ،1962تعرف المادة االولى االجنبي على انه كل شخص طبيعي من غير التابعية اللبنانية
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البالد بصورة غير شرعية .حيث تنص المادة  32من قانون الدخول إلى لبنان واإلقامة فيه والخروج
منه على عقوبة الحبس من شھر إلى ثالثة أشھر وغرامة مالية واإلخراج من البالد في حال الدخول
بصورة غير شرعية إلى لبنان ،كما تنص المادة  36من القانون عينه على عقوبة تتراوح بين اسبوع
وشھرين حبس وغرامة على اإلقامة غير المشروعة.
وال يميّز القانون اللبناني بين المھاجر غير الشرعي وبين طالب اللجوء أو الالجىء الباحث عن
الحماية .لذلك ،وبما أن بعض طالبي اللجوء يدخلون لبنان بدون تأشيرة دخول قانونية او يدخلون
شرعيا وال يستطيعون تجديد اقامتھم فيصبحون بالتالي مقيمين غير شرعيين ،فان السلطات تعاملھم
كأجانب غير شرعيين دون اخذ خصوصيتھم كالجئين ھاربين من االضھاد والعنف المعمم في بلدھم
االصل بعين االعتبار.
باالستناد إلى شھادات شخصية موثقة من قبل جمعية ر ّواد ،فرونتيرز ،غالبا ما تتم محاكمة ما بين
 20الجئا وطالب لجوء سويا ً في محاكمة واحدة ،األمر الذي ينتھك مبدأ فردية المحاكمة .باإلضافة
إلى عدم توفير محامي دفاع من قبل المحكمة ،فضال عن عدم توفر محامين متدربين على مسائل
اللجوء في ھذه المحاكمات ،مما ال يوفر للمدعى عليھم حقا فعاال بالدفاع عن أنفسھم وعرض قضية
لجوئھم وسبب دخولھم خلسة او اقامتھم غير المشروعة التماسا للحماية الدولية ..ونتيجة ذلك ،غالبا
ما يحصل الالجئون على حكم موحد يتمثل بشھر حبس مع غرامة واإلخراج من البالد.
وفي ھذا االطار ،اصدرت ھيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل في العام  2006مذكرة
استشارية حملت الرقم  2006/405تاريخ  2006/6/19قضت بـ"عدم جواز إبعاد المحكوم عليه
الالجئ عن األراضي اللبنانية سندا ألحكام المادة  من اتفاقية مناھضة التعذيب التي اجيز للحكومة


اللبنانية االنضمام إليھا بموجب القانون الصادر تحت الرقم  بتاريخ ."

ومنذ بداية العام  ،بدأ القضاء اللبناني يطور اجتھاده ناحية حماية الحرية الشخصية واستبعاد
عقوبة االخراج من البالد رفض الترحيل عن الالجئين المعترف بھم او طالبي اللجوء المسجلين لدى

 19تحظر المادة  6من ھذا القانون على االجانب دخول لبنان اال عن طريق مراكز االمن العام و بتصريح من االمن العام ،مع شرط التزود
بالوثائق والسمات القانونية وحمل وثيقة سفر موسومة بسمة مرور او بسمة اقامة من ممثل لبنان في الخارج ،و يتم توقيف واحتجاز االجانب
في لبنان بموجب ھذا النص..
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مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين واألشخاص الذين قد يتعرضون للتعذيب أو الخطر في حال
إعادتھم إلى بلدانھم األصل ،وذلك باالحتكام إلى موجب التزام لبنان بمبدأ عدم اإلبعاد القسري ،ال
سيما المادة  من اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالانسانية او المھينة .وذلك على وجه الخصوص في الحاالت حيث يتمتع الالجئ بمحام للدفاع عنه
توكله المفوضية او بعض منظمات المجتمع المدني التي تسيّر برامج مساعدة قانونية كجمعية ر ّواد
فرونتيرز.

20

وبعد انقضاء محكومياتھم القضائية ،يتم احتجاز الالجئين وطالبي اللجوء تعسفا بشكل منھجي لمدد
تتجاوز أشھر عديدة وفي بعض الحاالت لسنوات عديدة ،وذلك دون أي أساس قانوني .ويبدو أن
سلطات التوقيف تستخدم االحتجاز المطول من اجل الضغط على الالجئين وطالبي اللجوء للتوقيع
على قرارات ترحيلھم .وعلى الرغم من التحسن البسيط الذي نتج عن مذكرة التفاھم ،فان االحتجاز
التعسفي المطول ما يزال يشكل مشكلة ،وھو يعتبر جريمة بموجب القوانين اللبنانية وانتھاكا فاضحا
لمعايير وقانون حقوق اإلنسان الدولي.

21

وقد بدأ القضاء منذ العام  بإسقاط تھم الدخول خلسة عن الجئين وطالبي لجوء في عدد من
الحاالت عندما يثبت للقاضي أن ھؤالء يحملون ورقة لجوء من المفوضية أو عندما يتثبت القاضي
من كون الالجئ قد ھرب من االضطھاد أو الخطر في بلده ،قاضين ببراءة المدعى عليه او باسقاط
التھم عنه .كما حكم القضاء صراحة في الفترة االخيرة بان االبقاء على األجنبي المحكوم محتجزا
بعد انقضاء محكوميته يعد تعديا من قبل الدولة على الحرية الشخصية ال بد من وضع حد له،
معتبرا ان ھذا االحتجاز ال يستند الى أي اساس قانوني وانه ال يمكن اعتباره تنفيذا لمنطوق الحكم
الجزائي وبالتالي يخرج عن أي شرعية .اضافة الى ذلك ،اعتبر القضاء صراحة انه ال يجوز
20

على سبيل المثال الحكم الصادر بتاريخ  2009-12-11عن قاضي األمور المستعجلة في زحلة سينتيا قصارجي في قضية يسرى
العامري ،واألحكام الثالثة الصادرة بتاريخ  2010-1-28عن قاضي األمور المستعجلة في المتن ميراي حداد في قضايا ميثم الربيعي ووسام
فزاع ورياض الھاشم ،والحكمين الصادرين بتاريخ  2010-6-8عن قاضي األمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن في قضيتي عمار
الزبيدي وجواد الجبوري .وقد آلت جميع ھذه األحكام الى الزام الدولة باالفراج عن الالجئين فورا  ،فيما ذھب الحكمان األخيران الى الزامھا
فضال عن ذلك بتسديد سلفة مالية على حساب التعويض المستحق بنتيجة االحتجاز التعسفي .كما تم توثيق االحتجاز التعسفي وادانته عرضا
في حكمين آخرين صدر أحدھما بتاريخ  2010-3-29عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري واآلخر بتاريخ 2010-5-17
عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن طانيوس السغبيني.
 21جمعية روّاد ،فرونتيرز :القانونية مقابل الشرعية :احتجاز الالجئين وطالبي اللجوء في لبنان ،ايار /مايو  2006وأبوب مغلقة ،دراسة حالة
الالجئون العراقيون والحجز التعسفي ،كانون األول 2008

19

االعتداد برفض المغادرة او قبولھا عندما يكون الشخص قيد االحتجاز ال سيما االحتجاز التعسفي
المتمادي ،مبطال التعقبات بموجب المادة  من قانون العقوبات بحق الجئين وطالبي لجوء لم
يوافقوا على التوقيع على ترحيلھم ،الذي يصل الى مصاف الترحيل القسري في ھذه الحالة ،كما
اصر القضاء على وجوب حصر الصالحية االمنية في قضايا االبعاد بالحاالت التي ينص عليھا
القانون ،قاضيا بعدم صالحية المدير العام لألمن العام باتخاذ قرارات ابعاد خارج اطار األمن
والسالمة العامة .وبلغ االجتھاد اللبناني درجة عالية من التطور عندما قضى بالعطل والضرر عن
االحتجاز التعسفي على اساس أن الالجئ قد أبقي محتجزا مدة أشھر طويلة بعد انتھاء تنفيذه للعقوبة
المحكوم بھا دون أي مبرر قانوني او واقعي  ،مما الحق به ضررا ثابتا واكيدا من مادي ومعنوي
مما يجعل التعويض عليه مستحقا بذمة الدولة.

22

تجدر االشارة الى االحكام القضائية المذكورة لم

تقترن ،لالسف ،الى تاريخه باية قوة تنفيذية باستثناء حكم وذلك نتيجة حملة ضغوط اھلية.
حق العمل
يفرض القانون اللبناني قيودا صارمة على حق األجنبي بالعمل في لبنان ،بمن في ذلك الالجىء
وطالب اللجوء .وعلى الرغم من اعتراف مذكرة التفاھم بحق الالجىء بالبقاء مؤقتا في لبنان ،فإنھا ال
تشير إلى حق العمل بل تضع على عاتق المفوضية العليا لشؤون الالجئين مسؤولية توفير المساعدات
االجتماعية واالقتصادية والحماية لالجئ .وبما أن مساعدات المفوضية المادية في الحقيقة محدودة
جدا ،فليس أمام الالجىء في أغلب الحاالت أي خيار سوى العمل "خلسة".
واستنادا إلى المرسوم اإلشتراعي رقم  17561الذي ينظم عمل األجانب في لبنان يتعيّن على أي
أجنبي الحصول على تصريح مسبق لكي يعمل بشكـل قانوني في لبنان 23أو يمـارس مھنة 24.وفوق
ذلك يشترط المرسوم اإلشتراعي ذاته على األجنبي االحتفاظ بصفته كمقيم قانوني وعدم مخالفة إحكام
إقامة األجانب كي يحتفظ بإجازة العمل 25.باالضافة الى ذلك ،ان اشتراط حيازة إجازة عمل كشرط

 22قاضي االمور المستعجلة في بيروت الرئيسة الحسن ،قرار تاريخ  2010/6/8في قضية الالجئ العراقي عمار الزبيدي وفي قضية
الالجئ العراقي جواد كاظم الجبوري
 23قانون العمل ،المرسوم اإلشتراعي رقم " ،17561تنظيم عمل األجانب" 18 ،أيلول/سبتمبر  ،1964المادة الثانية
 24اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،اﻟﻣﺎدة .(7)8
 25اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،اﻟﻣﺎدة .20
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رئيسي ال يمكن الالجىء وطالب اللجوء من االستفادة من الضمان االجتماعي

26

ال سيما أن قانون

الضمان االجتماعي لعام  271963قد استثنى األجانب من االستفادة من أحكامه إال عند توفر شرط
المعاملة بالمثل.
وھكذا يمكن القول ان قانون العمل اللبناني ال يستثني بشكل صريح الالجئين وطالبي اللجوء ،إال أن
وجود قيود أخرى مفروضة على األجانب عموما تؤدي بحكم الواقع إلى استثنائھم من حماية قانون
العمل والضمان االجتماعي.
وينتج عن األساليب التقييدية المتبعة في معاملة األجانب في ميدان العمل بالنسبة لالجئين وطالبي
اللجوء في لبنان دفعھم إلى العمل في "اقتصاد الظل" ،برواتب متدنية وساعات عمل طويلة مع غياب
الحماية التي توفرھا تشريعات العمل أو الضمان االجتماعي ،خالفا لما يتمتع به المواطن.
عبر انتھاج ھذه السياسة ،يضع لبنان العبء كامال على المفوضية ،وفي آخر المطاف يقع العبء
فعليا ً على الالجىء نفسه .فقد نصت مذكرة العام  2003أن على المفوضية أن تؤمن المساعدة
لالجئين إذا كان من شأن حاجاتھم أن تشكل عبئا على الدولة .ولكن فعليا ،تأخذ المفوضية على عاتقھا
جزءا يسيرا فقط من ھذه المسؤولية ،حيث تقدم مساعدات شھرية رمزية فقط لالجئين المتزوجين
المعترف بھم وعائالتھم انما لفترة زمنية محدودة .وھذه المساعدات ال تعد كافية حتى لتغطية نسبة
ضئيلة من كلفة المعيشة اليومية ،كما ان الالجئين غير المتزوجين والمعترف بھم من قبل المفوضية
ال يتلقون أ ّ
ي مساعدة وذلك وفق سياسة الحماية االجتماعية المتبعة من قبل المفوضية حاليا  ،واما
طالبو اللجوء فھم ال يحصلون على أ ّ
ي حماية اجتماعية او اقتصادية من المفوضية.
يبيح القانون الدولي بشكل عام للدول أن تقيد من عمالة األجانب ،غير أن ھناك عادة استثناء لالجئين.
فلو أن لبنان صادق على اتفاقية اللجوء ،لكانت مادتھا  17ألزمته بعدم تطبيق التدابير التقييدية
المفروضة على استخدام الالجئ عندما يكون قد استكمل ثالث سنوات من اإلقامة في البلد .وفي حين
تبيح المادة  2من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلدان النامية أن
 26اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،اﻟﻣﺎدة .10
 27قانون الضمان االجتماعي ،المرسوم  ،13955تاريخ  26ايلول /سبتمبر 1963
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تقرر ،مع إيالء المراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصادھا القومي ،إلى أي مدى ستضمن الحقوق
االقتصادية المعترف بھا في ھذا العھد لغير المواطنين ،فان المادة  6من العھد عينه تضمن لكل
شخص الحق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ،واضعة على عاتق
الدول موجب القيام باتخاذ تدابير مناسبة لصون ھذا الحق.
وباعتبار أن الالجئين يتميزون عن المھاجرين االقتصاديين في القانون الدولي ،فربما يكون ھناك
سبب وجيه للبنان الن يقوم برفع القيود عن حقھم بالعمل .فالالجئون يھاجرون قسرا وال يستطيعون
االنتقال إلى دولة أخرى بسھولة )إلى أن تتم إعادة توطينھم من قبل المفوضية( ،وان تقييد حقھم
بالعمل في لبنان ينعكس مباشرة على إمكانية كسب رزقھم .وربما تكون إحدى وسائل معالجة ھذه
الثغرة في منح جميع الالجئين المعترف بھم اجازات عمل بشكل آلي .فغالبا ما يقضي الالجئون
اشھرا عديدة في لبنان قبل أن يتم البت بقضيتھم من قبل المفوضية ،وال بد من أن يحصلوا على
اجازات عمل قصيرة المدى األمر الذي يبيح التثبت من أن الالجئين حسنو النية ھم الذين يتمتعون
وحدھم بحقوق العمل.
الحق بالصحة
تضمن المادة  12من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حق كل إنسان
بالتمتع بصحة جسدية وعقلية .وعلى الرغم من توقيع لبنان ومصادقته على العديد من الوثائق الدولية
الخاصة بحقوق اإلنسان،

28

والتي من شأنھا أن تحمي حق الصحة و التمتع بمستوى معيشة الئق

للجميع دون أي تمييز بسبب الجنسية أو العرق أو مكان اإلقامة ،إال أن األجانب في لبنان ال يتمتعون
بشكل عام بإمكانية الوصول بشكل كامل إلى النظام الوطني للصحة العامة.
 28أنظر نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،المادة ) 25حيث ھذا اإلعالن مكرس في مقدمة الدستور اللبناني(،
كذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،المادة  12كما ھي مفسرة في التعليق العام رقم
 :(2000) 14الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه )المادة  12من العھد الدولي الخاص بالحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ، E/C.12/2000/4 ،الجلسة الثانية والعشرون ،تاريخ  ،(2000/8/11وأيضا اللجنة
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )صادق لبنان على العھد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية في  1أيلول/ستمبر  ،(1972وإتفاقية حقوق الطفل ،المادة ) 24صادق لبنان على إتفاقية حقوق
الطفل في  26حزيران/يونيو  ،(1990واالتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري  ،المادة 5
)صادق لبنان على ھذه المادة في  12تشرين الثاني/نوفمبر .(1971
22

بشكل عام ،يتمتع األجانب المعوزون والمقيمون بصورة شرعية في لبنان بحق الحصول على
الرعاية الصحية العامة بما في ذلك االستشفاء ،شرط المعاملة بالمثل ،ويستثنى من ھذه االستفادة غير
اللبنانيين الذين تعنى المنظمات الدولية بشؤونھم.

29

ويستثنى من تطبيق ھذا الشرط المزدوج من

قانونية اإلقامة ومبدأ المعاملة بالمثل غير اللبناني الذي يعاني من أمراض انتقالية ،كما يستفيد غير
اللبنانيين دون استثناء أو شروط من جميع التلقيحات التي تقوم بھا وزارة الصحة.

30

وبما أنه ليس بإمكان الالجئين االستفادة من الرعاية الصحية العامة ،وكون مذكرة التفاھم تضع على
عاتق المفوضية العليا لشؤون الالجئين مسؤولية توفير المساعدات لالجئين ،تغطي المفوضية 85
بالمئة و 100بالمئة في الحاالت االستثنائية من تكاليف الرعاية الصحية للمسجلين لديھا كالجئين
معترف بھم بصفة الالجىء ،إال أن ذلك ال يشمل طالبي اللجوء أو الالجئين غير المعترف بھم.
ويجري أحيانا تقديم بعض المساعدات المحدودة لھؤالء من قبل عدد من المنظمات األھلية الخيرية
التي تعمل مع المھاجرين ،ولكن بشكل عام يتركون ليتدبروا بأنفسھم طريقة تغطية تكاليف عالجھم.
وثمة جھود خاصة تبذل في مجتمعات الالجئين لتوفير الرعاية الصحية والمساعدة لھؤالء الالجئين
غير المعترف بھم أو لطالبي اللجوء ،منھا حمالت التوعية الصحية في صفوف الجالية السودانية
وحث مراكز توزيع األدوية على توفير اختبارات لداء السل .ولكن كل ھذه الجھود من فردية او
مجتمعية ال تغطي الحاجة ،وبالتالي معظم الالجئين ھم محرومون من الحصول على العناية الصحية
الالزمة .واالصعب من ذلك ان بعض الالجئين ،وان كان في قدرتھم تحمل كلفة االستشفاء ،كثيرا ما
يفضلون تحمل االلم ووجع المرض على الذھاب الى المستشفى نظرا لكونھم ال يملكون اوراق ثبوتية
مما قد يجعلھم عرضة للتوقيف ولو في المستشفى!
الحق بالتعليم

 29اﻟﻣرﺳوم اﻹﺷﺗراﻋﻲ رﻗم " ،16662ﺗﺣدﻳد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺣق ﻟﻬم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ" 18 ،ﺣزﻳران/ﻳوﻧﻳو  ،1946اﻟﻣواد

 1و  3و  5و .6

 30اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.
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صادق لبنان على عدد من وثائق دولية خاصة بضمان حق التعلم للجميع.

31

وتنص بعض ھذه

النصوص صراحة على حق المواطن األجنبي المقيم على أراضي دولة ما بالحصول على نفس
فرص االلتحاق بالتعليم المتاحة للمواطنين 32.عالوة على ذلك لقد تبنى المؤتمر اإلقليمي حول التعليم
للجميع في الدول العربية ،الذي انعقد في القاھرة خالل الفترة بين  27-24كانون الثاني/يناير 2000
" 33مبدأ العدالة" ،الذي يشمل ما يلي:
دمج مختلف الفئات والشرائح المستبعدة من الفقراء ،وأھل الريف ،والمھمشين والنازحين،
والمھجرين ،والالجئين ،والرحل ،واألطفال المشردين والعاملين وغيرھم ممن يعانون ظروفا صعبة،
في الخطط التربوية والعملية التربوية.
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 31أﻧظر ﻧص اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،اﻟﻣﺎدة ) 26ﺣﻳث ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻣﺟﺳد ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدﺳﺗور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ(،
ﻛذﻟك العھد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،اﻟﻣﺎدﺗﺎن  13و ) 14ﺻﺎدق ﻟﺑﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻓﻲ  1أﻳﻠوﻝ/ﺳﺗﻣﺑر ٕ ،(1972واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ أﻧواع اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ) Convention on
 ،( the Elimination of All Forms of Discrimination in Educationاﻟﻣﺎدﺗﻳن  3و ) 4ﺻﺎدق ﻟﺑﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ  22أﻳﺎر/ﻣﺎﻳو ٕ ،(1962واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺣﻘوق اﻟطﻔﻝ ،اﻟﻣﺎدة ) 28ﺻﺎدق ﻟﺑﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ 26
ﺣزﻳران/ﻳوﻧﻳو  ،(1990وﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟﻌﻧﺻري ،اﻟﻣﺎدة ) 5ﺻﺎدق ﻟﺑﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ  12ﺗﺷرﻳن
اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻧوﻓﻣﺑر .(1971
 32أﻧظر ﻧص إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ أﻧواع اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ،اﻟﻣﺎدﺗﺎن  3و ) 13ﺻﺎدق ﻟﺑﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ 22
أﻳﺎر/ﻣﺎﻳو  ،(1962والعھد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية  ،اﻟﻣﺎدة  13ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻔﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳق اﻟﻌﺎم رﻗم :13

اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم )اﻟﻣﺎدة  ،(13ﺗﺎرﻳﺦ  ،E/C.12/1999/10 ،1999/12/8واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ،
اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺷرون ،ﻣن  15ﺗﺷرﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻧوﻓﻣﺑر ﻟﻐﺎﻳﺔ  3ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ/دﻳﺳﻣﺑر " :1999ﺗطﺑﻳق العھد الدولي الخاص بالحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية " ،ﻫذا اﻟﻧص ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت:
. http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm

 33اﻟوزراء اﻟﻌرب ﺗﺑﻧوا "إﻋﻼن اﻟﻘﺎﻫرة" 8 ،ﺣزﻳران/ﻳوﻧﻳو  - 2004وزراء اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ )اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ( :اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ )اﻟﻘﺎﻫرة  3-1ﻳوﻧﻳو  ،(2004ﻣﻘﺎﻝ ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت:

. http://www.unesco.org/education/efa/region_forums/arab_region/arabefa_meetings.html

 34أﻧظر "اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ،ﺧطط ﻋﻣﻝ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ،اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ" ،التعليم للجميع في الدول العربية :تجديد االلتزام ،اطار
العمل العربي من اجل تأمين حاجات التعلم األساسية في األعوام  ،2010 -2000اعتمده المؤتمر العربي االقليمي
حول التعليم للجميع ،القاھرة ،مصر 27-24 ،يناير /كانون الثاني  ،2000متوفر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ
اﻻﻧﺗرﻧت www.unesco.org :وﻟﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ "إطﺎر ﻋﻣﻝ داﻛﺎر" ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " :إن اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻷطﻔﺎﻝ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ،واطﻔﺎﻝ اﻷﻗﻠﻳﺎت اﻻﺛﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣروﻣﺔ واﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن واطﻔﺎﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌزوﻟﺔ واﻻﺣﻳﺎء اﻟﻔﻘﻳرة ﺑﺎﻟﻣدن
وﻏﻳرﻫم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدﻳن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻳﺟب ان ﻳﻛون ﺟزءا ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟراﻣﻳﺔ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻌﻣﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم
اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺣﻠوﻝ اﻟﻌﺎم ") " 2015إطﺎر ﻋﻣﻝ داﻛﺎر ،ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﻌدة ﻣن ﻗﺑﻝ ﻓرﻳق اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﻠﺗرﺑﻳﺔ ،ﺑﺎرﻳس 23 ،أﻳﺎر/ﻣﺎﻳو  ،33-32 ،2000اﻟﻧص ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت:
24

يمكن لألوالد الالجئين التسجيل في المدارس اللبنانية بغض النظر عن وضعھم القانوني . 35غير أن
الالجئين الذين ال يحملون بطاقات ھوية من المفوضية ال يتمكنون من التسجيل نظرا إلى أن الدولة
تطلب إثباتا يؤكد شرعية اإلقامة .في عام  1999أبلغت وزارة التربية الوطنية خطيا مفوضية األمم
المتحدة العليا لالجئين أنه يحق لألطفال غير اللبنانيين تلقي التعليم االبتدائي واإلعدادي في المدارس
الرسمية شريطة وجود مقاعد شاغرة .وبشكل عام ليس ثمة أي تمييز بين حامل بطاقة المفوضية
والمواطن .ولكن الالجىء الذي ال يحمل بطاقة ھوية صادرة عن المفوضية ال يستطيع التسجيل في
المدارس ألن الدولة تطلب إثباتا من نوع أو آخر يؤكد شرعية اإلقامة .أما المدارس الدينية في لبنان
فإنھا تتجاوب مع أطفال الالجئين وتتساھل في قبولھم ضمن نظامھا طالما أن في استطاعتھم دفع
الرسوم .ھذا مع العلم أن المدارس االبتدائية واإلعدادية الرسمية في لبنان شبه مجانية ومفتوحة
للجميع.
ھكذا ،تؤدي ھذه السياسة الى تھميش ھؤالء الالجئين اكثر وحرمان اوالدھم من حق التعليم وامكانية
التأھيل وبالتالي امكانية رسم مستقبل افضل لھم .وھذا يلعب دوراً سلبيا ً ايضا حيث ان بقاءھم دون
تعليم يقلص من فرص اعادة تأھيلھم في بلد ثالث ،مما يضعھم في مأزق صعوبة امكانية االندماج
المحلي واالنتقاص من فرص بناء حياة جديدة في بلد ثالث .

. http://www.unesco.org/education/efa/wef2000/index.shtml
35جمعية روّاد ،فرونتيرز "أي حقوق لالجئين في لبنان 2005
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القسم الثاني – خطة عمل مقترحة لبناء نظام حماية لالجئين في لبنان
ان لبنان كرّس في مقدمة دستوره اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يتضمن نصا صريحة يقضي
بحق التماس اللجوء ھربا من االضطھاد معطيا لھذا الحق قيمة دستورية ،كما انه التزم ايضا بمعاھدة
مناھضة التعذيب التي تنص في مادتھا الثالثة على عدم جواز اعادة أي شخص الى أي بلد حيث ھناك
اعتقاد انه قد يتعرض للتعذيب .وبالتالي ھناك مواثيق دولية وقوانين تُلزم لبنان باحترام الحق
األساسي بالحماية الالجئين غير الفلسطينيين ،وأھمھا مبدأ عدم إعادة أي الجئ قسرا الى بلده ،وھذا
المبدأ األساسي قد تحول الى ُعرف دولي يطبق على كافة الدول بغض النظر عن توقيعھا على
االتفاقيات ذات الصلة من عدمه.
ان انعدام اإلطار القانوني الذي يرعى وضع الالجئ ف ي لبن ان حي ث يعام ل ش أنه ش أن أي اجنب ي
آخر وتطبق عليه القوانين التي ترعى األجانب من حيث وجوب أن تكون لديه إقام ة عل ى اس اس
إجازة عمل ،أو على أساس إقامة طالب أو أي أساس آخر من اسس االقامة الت ي ال تتض من ص فة
اللجوء36،إضافة إلى معاقبته على الدخول خلسة خالفا لما يقضي به الق انون ال دولي ال ذي يس تثني
الالجئين من ھذا الجرم وخالفا لما تقوم به الدول المتقدمة ف ي ھ ذا الص دد ،ك ل ھ ذا يش كل انتھاك ا
لحق اللجوء وحماية الالجئ المكرسة في المواثيق الملزمة للبنان.
وما يزيد الوضع سوءا ان الدخول خلسة يؤدي في الكثي ر م ن االحي ان ال ى محاكم ات غي ر عادل ة
أم ام القض اء ،حي ث ان القض اة ال يعلم ون غالب ا بص فة الالج ئ او طال ب اللج وء الت ي يتمت ع بھ ا
المدعى عليه وال يعطونھم بالتالي الفرصة لشرح قضية لج وئھم واس باب دخ ولھم خلس ة ،وينتھ ي
االمر بصدور حكم بالترحيل دون أي اعتبار لخصوصيتھم ،كما تم بيانه أعاله .ولم ا ك ان ترحي ل
الالجئين وطالبي اللج وء يم س ب التزام الدول ة اللبناني ة بع دم االبع اد القس ري ،يك ون ھن اك بالت الي
تناقض بين الواقع والممارسة من جھة وبين اإللتزامات الدولية من جھة ثانية.
ويؤدي ذلك الى أزمة ثانية حيث يبقى الالجئون وطالبو اللج وء قي د االحتج از لفت رات طويل ة بع د
انقضاء محكومياتھم ودون أي مسوغ قانوني .وبما انه ال يوج د أي اط ار ق انوني خ اص للتع اطي
 36قانون تنظيم الدخول الى لبنان واالقامة فيه والخروج منه لعام  1962المادة  ،12ومرسوم  10188تاريخ  1962/7/28تطبيق القانون
المتعلق بالدخول الى لبنان واالقامة فيه والخروج منه ،المواد  .16 ،14 ،13 ،7يمكن االطالع على حاالت وشروط منح االقامة على موقع
المديرية العامة لالمن العام على العنوان التالي http://www.general-security.gov.lb/Arabic/Stay/Pages/default.aspx
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مع الالجئ وطالب اللجوء ،يتم التعامل معه عند انتھاء محكوميته على أساس إيجاد كفي ل أو كفال ة
مالية عالية لالقامة ،وبالتالي في ح ال تع ذر ذل ك ،يس تمر احتج ازه كوس يلة ض غط الرغام ه عل ى
التوقيع على ترحيله طوعا ،علما ان ه ال يج وز االعت داد بھ ذه الموافق ة حي ث ان المحتج ز ال يمل ك
حرية االختيار كما تقضي المع ايير الدولي ة وكم ا قض ى ب ذلك ص راحة القض اء اللبن اني .وبالت الي
يمكن اعتبار ھذه العودة "الطوعية" بمثابة ترحيل قسري بحكم الواقع.
بالعودة الى مداوالت مجلس النواب عند اقرار قانون الدخول الى لبنان واالقامة في ه والخ روج من ه
في العام  ،1962نرى أن المجلس كان مصرا عل ى حماي ة الحري ات ،وكلن ا ثق ة أن ه ال ي زال ك ذلك
الى اليوم ونأمل ان يصر على ممارسة دوره ھذا .كان ت الم داوالت تص ب عل ى أن لبن ان ال ب د أن
يبقى بلدا ُمنفتحا ومالذا للھاربين من االضطھاد والالجئين من ظلم بلدانھم .لكن تجدر االش ارة ال ى
انه لم يكن من المتوقع عندھا ان يكون لدى لبنان في أي وقت مئات اآلالف من الالجئ ين يتج اوزن
قدرته االستيعابية.
وال ش ك ان الحكوم ة اللبناني ة عن دما أبرم ت م ذكرة تف اھم ف ي الع ام  2003م ع المفوض ية العلي ا
لش ؤون الالجئ ين اعرب ت ع ن نيتھ ا االيجابي ة بالنس بة لھ ذا المل ف ،حي ث انھ ا كان ت الم رة األول ى
حيث يتم وضع نص خطي يرع ى ھ ذا الموض وع ويعت رف بش كل او ب آخر بص فة اللج وء المؤقت ة
على األرض اللبناني ة لم دة س نة .اال ان ھ ذه الم ذكرة تحم ل الكثي ر م ن الثغ رات وال ت وفر الحماي ة
الكافي ة لالجئ ين كم ا بين ا أع اله .وتج در اإلش ارة إل ى أن ھن اك العدي د م ن الالجئ ين ال ذين تم ت
محاكمتھم ع ّدة مرات للجرم عينه المتمثل بالدخول خلس ة او االقام ة غي ر المش روعة ألن ه ال يوج د
أمامھم أي حل آخر.
لذلك نعتقد ان سياسة النعامة التي يتبعھا لبنان منذ سنوات والى تاريخه تؤدي اقل ما تؤدي الى جعل
ھؤالء الالجئين أكثر عرضة لإلبتزاز واالستغالل وانتھاك كرامتھم اإلنسانية ،دون أن تؤدي الى
الحد من دخول الالجئين الى لبنان ،فضال عن انھا تساعد على انتھاك لبنان اللتزاماته الدولية.
وفي حين أن ھدف ھذه الورقة ينحصر بالسياسات العامة ،فإن ذلك ال يعنى عدم مراعاة النظرة
االمنية للموضوع ،فمسألة األمن حاضرة دائما وتنطبق على الجميع .إنما نشدد ھنا ان مقاربة
موضوع الالجئين من قبل الدولة ال يمكن أن تكون أمنية حصرا ،خاصة أن القانون الدولي لحقوق
الالجئين يلحظ حقوق وواجبات الطرفين ،ويؤكد على حق الدولة في حماية أمنھا ال سيما في حال

27

ارتكاب جرائم كبيرة ،وفي الوقت عينه يحفظ حقوق الالجئين المتواجدين على ارض الدولة واھمھا
الحق بالحماية وعدم االعادة القسرية الى البلد الذي ھرب منه بسبب االضطھاد وخوفا على حياته.
من ھنا قمنا بوضع اقتراح على مراحل ثالث لسياسة شاملة وفاعلة توفر الحد األدنى من الحماية لھذه
الفئات وتوازن بين التزامات لبنان وخصوصياته ،وتضع ضوابط حسب ما ترتأي السلطات اللبنانية
لكن تعترف في الوقت عينه أن ھناك أشخاص يتمتعون بصفة اللجوء وال بد من التعامل معھم بشكل
يوفر الحد األدنى من الحماية المطلوبة لھم .وھذا الحد األدنى يتمثل أوال في ان يكون لديھم إقامة
مؤقتة يستطيعون من خاللھا التنقل بحرية وأمان ومن دون خوف التوقيف واالحتجاز والطرد من
البالد ،وثانيا في أن يتسنى لھم العمل بصورة شرعية بحيث يكونون عناصر فاعلة في االقتصاد
الوطني وفي تغذية خزينة الدولة واقل عرضة لالستغالل واالبتزاز في الوقت عينه.

أ.إصالحات قانونية وتغيير السياسات
ليس لدى لبنان اليوم قانون خاص بحماية الالجئين .ولقد حاول لبنان اخذ بعض الخطوات المبدئية
باتجاه اعتراف قانوني محدود نسبيا بمبدأ عدم اإلعادة القسرية ،إال انه في الوقت عينه ألقى
بالمسؤولية عن حماية الالجئين على األمم المتحدة .ونحن ال نقترح ھنا أن يعمد لبنان إلى تطوير
سياسة لجوء كاملة بين ليلة وضحاھا ،غير انه ال بد أن تتطور السياسة اللبنانية المتعلقة باللجوء مع
األخذ باالعتبار مسألة العدد الكبير من الالجئين الفلسطينيين المتواجدين في لبنان وخصوصا مع
إنكار إسرائيل المستمر لحق العودة لالجئين الفلسطينيين.
غير أن ھذه االعتبارات ال تبرر مناخ عدم األمان الذي يعيش الالجئون غير الفلسطنيين ضمنه في
لبنان حيث يفتقدون إلى حماية من التوقيف االعتباطي .كما ال تمنع ھذه االعتبارات لبنان من ضمان
الكرامة االقتصادية واالجتماعية األساسية لالجئين وطالبي اللجوء ،وقد عبر لبنان عن قدرته على
القيام بذلك عن طريق إرادته في تأمين التعليم لألوالد الالجئين .ويجب أن يكون لبنان قادرا على
المدى الطويل على توفير اللجوء الدائم لبعض الالجئين ،طالما استمرت المشاركة في العبء الدولي
عن طريق إعادة التوطين لغالبية الالجئين.
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وتركز االقتراحات ادناه عل ى العن اوين السياس ية والقانوني ة دون الغ اء العنص ر االمن ي االساس ي
لتنفيذ القرارات السياسية وتح ّمل مس ؤوليتھا ،ال س يما جھ از اﻷﻣـن اﻟﻌـﺎم اﻟﻣـوﻟﺞ ﻣراﻗﺑـﺔ اﻟـدﺧوﻝ

اﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎن واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻳﻪ واﻟﺧروج ﻣﻧﻪ وﻣراﻗﺑﺔ اﻻﺟﺎﻧب ﺧﻼﻝ وﺟودﻫم ﻓـﻲ اﻟـﺑﻼد ﺣﻔﺎظـﺎ ﻋﻠـﻰ

اﻻﻣن اﻟﻘوﻣﻲ.

يجب أن يضمن لبنان أن التشريعات المحلية ،السياسات والممارسة تتوافق مع االتفاقيات المصادق
عليھا والقانون العرفي الدولي .يجب أن تعكس مقاربة لبنان لحقوق اإلنسان المثل الليبرالية
والديمقراطية المكرسة في الدستور اللبناني وان يؤكد القناعة أن العدالة والكرامة اإلنسانية ھي حقوق
بديھية يتمتع بھا كل الناس.
يجب أن تستند سياسة حقوق اإلنسان في لبنان على مبدأ أن حقوق اإلنسان ھي فطرية ،شاملة ،غير
قابلة للتجزئة وإنھا حقوق تولد مع كل إنسان وال يمكن انتزاعھا منه ،وھي تتساوى في األھمية
وتنطبق على األشخاص بغض النظر عن العرق ،الجنس ،اإلعاقة ،اللغة ،الدين ،اآلراء السياسية أو
غيرھا من اآلراء ،األصل الوطني أو االجتماعي ،العمر ،الملكية أو غيرھا من األوضاع.
يجب أن يكون نظام حماية حقوق اإلنسان في لبنان شامال ،بحيث يتثبت من توفر كل ما تتطلبه ھذه
الحماية ومن دعم الحكومة وكل الحكومات المتعاقبة لھذه الحماية.
وانطالقا من ھذه الرؤية ،نقترح المراحل الثالث التالية لتطوير سياسة لجوء في لبنان.
المرحلة األولى )الخطوات اآلنية على المدى القريب(
تتركز الحاجات اآلنية المتعلقة بسياسة اللجوء في لبنان على االعتراف بوضع الالجئ ،الذي يشكل
األساس ألشكال الحماية األخرى من اجتماعية واقتصادية .وبالتالي تتضمن المرحلة األولى من
الخطة خطوات تؤمن االعتراف بوضع الالجئ ،تكرس مبدأ عدم اإلعادة القسرية ،وتبدأ بتفريق
الالجئ عن غيره من المھاجرين.
 .1مع االخذ باالعتبار عدم رغبة لبنان بالتحول الى بلد لجوء دائم نظرا العتبارات متعددة،
وجوب مواءمة القوانين التي ترعى ھذه المسائل مع التزامات لبنان الدولية ،ال سيما ان
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قانون الدخول الى لبنان واالقامة فيه والخروج منه الذي يطبق على الالجئين كما على
غيرھم من االجانب وضع في العام  1962قبل تبني لبنان وانضمامه الى المواثيق الدولية
ذات العالقة ،ولم تتم مراجعته على ضوء ھذه االلتزامات الدولية ،ال سيما منھا حق اللجوء
المكرس في االعالن العالمي لحقوق االنسان والذي اصبح جزءا من مقدمة الدستور وبالتالي
يتمتع بقوة دستورية .ووجوب التمييز بين الالجئين وغيرھم من االجانب بحيث ال يعاقب
الالجئون وطالبو اللجوء بسبب الدخول غير الشرعي الى البالد وذلك عمال بالمعايير
الدولية ،مع مفعول رجعي.
 .2االلتزام بعدم احتجاز أي شخص من دون مسوغ قانوني ،واعتماد مقاربة حقوق االنسان في
كل السياسات بما فيھا تلك المتعلقة باألمن ،وذلك انطالقا من المواثيق التي التزم بھا لبنان
والتي تسمو على القانون ،والتي تنص على عدم جواز االحتجاز تعسفا وعلى حق كل
محتجز بطلب المراجعة القضائية الحتجازه وبوجوب مراجعة قانونية االحتجاز قضائيا
بشكل دوري.
 .3اتخاذ قرار سياسي يؤكد عدم جواز احتجاز الالجئين وطالبي اللجوء "اداريا" لفترات تتعدى
الفترة المسموح بھا قانونا لدى الضابطة العدلية
 .4االلتزام بالموجبات الدولية بالنسبة للترحيل ،وااللتزام بعدم ترحيل أي اجنبي الى أي بلد قد
يتعرض فيه الى التعذيب او قد تتعرض فيه حياته او حريته للخطر .واالمتناع عن ترحيل أي
اجنبي تثبت لديه صفة الالجئ بقرار قضائي أو بموجب وثيقة صادرة من مفوضية األمم
المتحدة لالجئين ،علما انه ال يعتد باي موافقة "طوعية" على الرحيل في حال حصولھا تحت
الضغط ،وال سيما في حال حصولھا في ظل االحتجاز التعسفي.
 .5التنسيق مع القضاة والتشديد على تطبيق التزامات لبنان الدولية اما المحاكم ال سيما تلك
المتعلقة بعدم ترحيل الالجئين وطالبي اللجوء.
 .6وضع آلية لمنح سند قانوني لالجئين وطالبي اللجوء للبقاء في لبنان بشكل شرعي على ان
تقرر السلطات المعنية بالتعاون مع مفوضية شؤون الالجئين الصيغة االنسب لذلك .وقد
يكون ذلك عن طريق االعتراف ببطاقة اللجوء او شھادة طالب لجوء التي تصدرھا مفوضية
االمم المتحدة لشؤون الالجئين كسند للتواجد القانوني في البالد بالتنسيق الدائم مع المفوضية
التي تعلم السلطات بكل تعديل في وضع الالجئ او بالنسبة العادة توطينه او عودته الى بلده
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االصل ،وذلك للتقليل من االجراءات االدارية .او عن طريق منح اقامة مؤقتة وغير
مشروطة ومجانية تجدد دوريا الى حين زوال مقتضيات بقاء الالجئ في لبنان او عودته
الطوعية الى بلده او ايجاد بلد ثالث له.
 .7تسھيل عملية قوننة وضع الالجئين وطالبي اللجوء الذين يكون من الصعب ايجاد فرص
اعادة توطين لھم  -وعادة ما يكون عدد ھؤالء ضئيال -وتسھيل حصولھم على اقامات او
على اجازة عمل وذلك انطالقا من المبدأ الدولي القاضي بالتشارك في المسؤولية .
 .8وضع آلية ومرجعية مشتركة قضائية وسياسية وأمنية للتنسيق الدائم والمستمر مع مفوضية
شؤون الالجئين في توفير الحماية والحلول الدائمة لالجئين.
 .9مراجعة مذكرة التفاھم بين المفوضية والسلطات اللبنانية على مستوى وزارتي الداخلية
والخارجية ،بشكل يحقق توافقھا مع المعايير الدولية ،ال سيما عبر االلتزام صراحة بمبدأ عدم
اإلعادة القسرية ،وبعدم احتجاز أي أجنبي طالب لجوء أو أھل لصفة اللجوء بتھمة الدخول أو
اإلقامة خلسة ،على أن يكون جميع الالجئين عرضة للمالحقة لخرق القانون الجزائي شأنھم
شأن أي أجنبي آخر ،وإزالة القيود الزمنية المفروضة على إقامة الالجئين ،والتعاون لتسھيل
إعادة توطينھم في بلد ثالث آمن .وعلى ان يعطى الالجئون في ھذه الحاالت سند اقامة مؤقت
يجدد حتى اعادة توطينھم في بلد ثالث أو زوال اسباب ترك بالدھم كما ذكر أعاله .وعندما ال
يكون بامكان الالجئ أو طالب اللجوء البقاء في لبنان ،على الدولة اللبنانية والمفوضية أن
تتثبت من إمكانية ترحيلھم على ضوء الخطر المترتب على حياتھم او حريتھم .على أن
يصادق مجلس النواب على ھذه المذكرة وان تتضمن نصا خاصا يؤكد امكانية نفاذھا امام
المحاكم.
 .10كما يجب أن تضيف المذكرة المنقحة األحكام التالية إلى مذكرة العام :2003
 سيسمح لبنان لالجئين بالحصول على إجازات عمل على أن يحظوا على أفضل
معاملة ممكنة تمنح ،في نفس الظروف ،لمواطني بلد أجنبي ،على أن يقوم الالجئون
الذين يعملون بدفع ضرائب ھم وأرباب عملھم شأنھم شأن اللبنانيين وعلى أن
يخضعوا للقوانين واألنظمة عينھا التي ترعى شروط العمل.
 ستتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية رسمية عن تعليم األوالد الالجئين
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 ستؤلف كل من الحكومة والمفوضية لجنة مشتركة تتولى صياغة الخطط الرامية إلى
تحسين وصول الالجئين إلى العمل ،الصحة والضمان االجتماعي .على أن تستمر
المفوضية بتقديم المساعدة الطبية والمادية األساسية لالجئين بانتظار ھذه الخطط.
 .11يجب أن يتم وضع األنظمة والتعليمات الالزمة لتطبيق المذكرة بشكل كامل.
 .12يجب أن ينظم المجتمع المدني ،المفوضية ووزارة الداخلية دورات دورية مع البرلمانيين،
الشرطة ،موظفي وزارة الصحة ،موظفي وزارة التربية وموظفي وزارة العمل للتداول في
المسائل ذات الصلة بوضع الالجئ والحوار مع مؤسسات الحكومة الرئيسية حول الفرق بين
الالجئين والمھاجرين اآلخرين.
 .13يجب أن تكون المفوضية حاضرة على الحدود )البحر ،األرض والمطار( لتلقي طلبات
طالبي اللجوء وللتثبت من عدم احتجاز األشخاص الداخلين بطريقة غير شرعية وإنھم
يحظون بفرصة تقييم طلباتھم وفق المعايير المتفق عليھا دوليا.
 .14يجب أن تعمل الحكومة إلحقاق وإعمال حكم القانون واحترام الضمانات اإلجرائية من قبل
المحاكم وسلطات االحتجاز لتوفير الضمانة ضد االحتجاز التعسفي والرد.
المرحلة الثانية )على المدى المتوسط(
عندما يتم االعتراف بوضع الالجئ واحترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية ،يجب أن ينصب االھتمام على
إتاحة المجال أمام الالجئين للعيش بكرامة خالل إقامتھم في لبنان بالتوافق مع المعايير الدولية التي
ترعى الحقوق االجتماعية واالقتصادية .يجب أن يتم االعتراف بالحق في مستوى معيشي كاف كحق
أساسي في لبنان 37.فضال عن ذلك ،يجب أن يعمد لبنان إلى إزالة األحكام المخالفة لالتفاقية الدولية
للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري وقوانينه المحلية إعماال لما أوصت به لجنة القضاء على
التمييز العنصري ،وخاصة في ما خص تمتع السكان الالجئين المتواجدين على ارض الدولة بكافة
الحقوق المنصوص عليھا في االتفاقية على أساس عدم التمييز ،وبشكل خاص حق العمل ،الرعاية
الصحية ،اإلسكان والخدمات االجتماعية فضال عن الحق بالتعويضات القانونية .وكحد أدنى على

 37تنص المادة  11من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ،االجتماعية والثقافية على  .1" :تقر الدول األطراف في ھذا العھد بحق كل
شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته ،يوفر ما يفي بحاجتھم من الغذاء والكساء والمأوى ،وبحقه في تحسين متواصل لظروفه
المعيشية.
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الحكومة اللبنانية إزالة أي أحكام من شأنھا أن تؤدي إلى التمييز ضد السكان الالجئين بالمقارنة مع
غيرھم من غير المواطنين 38.وبالتالي تركز المرحلة الثانية على:
 .1وجوب وضع قانون للجوء يقنن االحكام المذكورة أعاله ،كون ذلك ھو مفتاح بحث ھذا
الموضوع ،االمر الذي يلزمه بالطبع قرار سياسي كبير 39.لذا ،يجب ان يتم وضع مس ّودة
اقتراح قانون تعرض على األقل على النواب أعضاء لجنة حقوق اإلنسان النيابية وتناقش من
قبل اللجنة والمجتمع المدني .ويجب العمل على الحصول على توقيع عدد من النواب على
مسودة اقتراح القانون لعرضه أو لتحويله ضمن اآلليات المعتمدة ،وبذلك نكون قد بدأنا ھذا
المسار من نقطة االنطالق العادية .وال بد من االشارة الى ان النقاش السياسي المتعلق
بالقانون لن يتم اال لدى الكتل السياسية الكبيرة ألسباب تتعلق برؤيتھا للبنان ولدور لبنان
ولموقع لبنان ولعالقاته الخارجية ،وبالتالي ستتناول ھذا الموضوع من زوايا شتى .لذلك فإن
اقتراح القانون عليه أن يأخذ بعين اإلعتبار ھذا التن ّوع اللبناني والحدود القاسية التي يمارسھا
اللبنانيون على بعضھم البعض سواء في ما يُس ّمى توازن العدد الطائفي أو في ما يُس ّمى
حساسية عالقات لبنان الخارجية.
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 .2يجب أن يشكل قانون اللجوء األساس في تشكيل مكتب وزاري مشترك للجوء )يتألف من
وزارتي الداخلية والعدل( الذي يجب أن يتلقى التدريب الالزم والموارد البشرية المطلوبة
الستالم إجراءات تحديد الصفة من المفوضية خالل  5سنوات .ويجب أن يكون ھناك سلطة
مستقلة وخاصة للنظر في استئناف قرارات مكتب اللجوء .ويجب أن يكون للمفوضية
ومنظمات حقوق اإلنسان الحق في تقديم آرائھم أمام المكتب.
 .3يجب أن يسمح قانون اللجوء لوزارة الداخلية بقبول منح اللجوء طويل األمد لالجئين الذين
يقيمون في لبنان مدة تزيد عن ال 5سنوات او الذين تربطھم بلبنان عالقات قوية .وعلى
المفوضية أن تستمر في البحث عن حلول دائمة متمثلة بإعادة التوطين والعودة الطوعية لھم.

 38لجنة القضاء على التمييز العنصري ،الدورة الرابعة والستون 23 ،فبراير 12 -مارش  ، 2004دراسة التقارير المرفوعة من قبل الدول
عمال بالمادة  9من االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري  ،المالحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري،
لبنان ،الفقرة . 12
 39النائب نواف الموسوي ،مداوالت إجتماع مجموعة العمل الذي عقد بتاريخ 2010/3/11
 40النائب نواف الموسوي ،مداوالت إجتماع مجموعة العمل الذي عقد بتاريخ 2010/3/11
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 .4يجب أن يتم تشكيل مجلس لجوء مستقل لتوفير المساعدة القانونية لالجئين وطالبي اللجوء
ولرصد تطبيق قانون اللجوء وغيره من األحكام ذات الصلة .ويجب أن يكون لدى المجلس
حقوق وواجبات تتمثل في التحقيق في شكاوى الالجئين وطالبي اللجوء.
 .5يجب ان يحصل الالجئون وطالبو اللجوء على الرعاية الصحية عن طريق وزارة الصحة
على قدم المساواة مع اللبنانيين .يمكن أن تقدم المفوضية مساعدة مادية للوزارة لمساعدتھا في
تحمل االكالف غير أنھا لن تكون بعد مسؤولة مباشرة عن تقديم الرعاية الصحية لالجئين.
 .6يجب ان يحصل الالجئون المعترف بھم آليا على اجازات عمل إضافة إلى اجازات اإلقامة.
أما طالبو اللجوء قيد الدرس فيمكنھم الحصول على إجازة عمل شرط أن يكونوا مكفولين من
قبل رب عمل على أن يحظوا على أفضل معاملة ممكنة تمنح ،في نفس الظروف ،لمواطني
بلد أجنبي.
المرحلة الثالثة )على المدى الطويل(
باالضافة الى وضع أسس منح اللجوء في قانونه المحلي ،يجب أن ينضم لبنان إلى اتفاقية العام 1951
الخاصة بالالجئين وبروتوكول العام  ،1967على ان يدخل عليھا في حال الحاجة تحفظات تأخذ في

االعتبار خصوصياته وباالخص اﻋﺗﺑﺎر ﻟﺑﻧﺎن ﺑﻠد وﺳﻳط وﻟﻳس ﺑﻠد اﺳﺗﻳطﺎن،
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ورفض االندماج

الدائم الذي يمكن ان يؤدى الى التجنيس ،وان يكون بامكانه اإلعالن صراحة أن حماية الالجئ ومنح
اللجوء لن تؤدي بأي شكل من األشكال إلى أي تعارض مع حق الالجئ في العودة إلى بلده األم .من
ھنا ال بد من التمحيص في االتفاقية وابداء المالحظات والتحفظات عليھا ،ال سيما عن طريق حذف
كل ما ھو خالفي بين اللبنانيين والتحفظ عليه واالبقاء على ما يتم التوافق عليه وما يوفر الحماية
لالجئين ،حيث ال يمكن تحت حجة رفض بعض البنود ان يتم رفض االتفاقية كاملة.

42

ويجب أن تأتي المصادقة على اتفاقية اللجوء كجزء في مسار المصادقة على كافة اتفاقيات حقوق
اإلنسان وبروتوكوالتھا )على سبيل المثال البروتوكول االختياري للعھد الدولي الخاص بالحقوق
 41النائب سامي الجميل  ،مداوالت إجتماع مجموعة العمل الذي عقد بتاريخ 2010/3/11
 42النائب سامي الجميل  ،مداوالت إجتماع مجموعة العمل الذي عقد بتاريخ 2010/3/11
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المدنية والسياسية( وبشكل خاص االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المھاجرين وأفراد
عائالتھم للعام  1990واالتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسيّة للعام  1954واتفاقية الحد من
حاالت انعدام الجنسية للعام  .1961كما يجب أن يسارع لبنان إلى الحد من ،إن لم يكن إزالة كافة
التحفظات التي وضعھا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
أ .المؤسسات الرئيسية المعنية بتنفيذ خطة العمل
تتداخل مسائل الالجئ وطالب اللجوء مع غيرھا من قطاعات فرق العمل في الخطة الوطنية لحقوق
االنسان )على سبيل المثال القضاء ،الصحة ،التعليم ،العمل .(...لذلك ال بد من أن تعكس ذلك والية
فريق العمل الخاص بھذه المسألة .يجب أن يكون النطاق األساسي لعمل الفريق الوضع القانوني
لالجئ ،أما بالنسبة للمسائل األخرى كالصحة ،التعليم والعمل ،فيجب أن يكون فريق العمل الخاص
بالالجئين وطالبي اللجوء عضوا في فرق العمل القطاعية األخرى لطرح المسائل التي تعنيه وللتثبت
من كونھا تحظى بالمعالجة الالزمة في البرامج الموضوعية.
يجب أن يتألف فريق العمل الخاص بالالجئين وطالبي اللجوء بالشراكة بين النيابة العامة وممثلين
من:
 مكتب رئيس الوزراء
 وزارة الخارجية والمغتربين
 وزارة الداخلية
 وزارة العدل
 وزارة العمل
 وزارة الصحة
 وزارة التربية
 اللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان
 لجنة تحديث القوانين البرلمانية
 نقابة المحامين
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 المنظمات ما بين الحكومية ذات الصلة )مفوضية شؤون الالجئين ،مفوضية حقوق اإلنسان،
منظمة العمل الدولية ،منظمة الصحة العالمية ،منظمة األمم المتحدة للثقافة والعلوم(
 المنظمات غير الحكومية العاملة مع الالجئين )جمعية ر ّواد -فرونتيرز ،جمعية عدل
ورحمة ،الخ(...
 منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات المتخصصة باللجوء العالمية )منظمة العفو الدولية،
ھيومان رايتس واتش ،حقوق اإلنسان أوال(
ب .إجراءات تنفيذ الخطة واإلشراف عليھا وتقييمھا
سوف تتم مناقشة وتفصيل وتطوير إجراءات تنفيذ الخطة واإلشراف عليھا وتقييمھا من قبل فريق
العمل .باختصار ،يجب أن تكون عملية تطوير الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان نتاج مسار تشاوري
مع الجمھور العريض على أسس الشفافية والوضوح.
يمكن أن يبدأ فريق العمل بصياغة مسودة خطة عمل على أن يتم تشاركھا ومناقشتھا مع الجمھور في
سلسلة ورشات عمل ،ليعمد فريق العمل فيما بعد إلى إدماج استنتاجات وخالصات ھذه االستشارات
في الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
كما يجب أن يتم تشكيل فريق يتولى التنسيق لعملية التشاور ووضع الخطة الوطنية النھائية.
يجب أن تتضمن الخطة الوطنية آلية مراقبة دقيقة إضافة إلى اإلجراءات الكفيلة بالتثبت من احترام
معايير حقوق اإلنسان عن طريق تنفيذ الخطة .كما يجب تشكيل جھاز مشترك )رسمي ومدني(
ليتولى اإلشراف على ومراقبة تنفيذ الخطة الوطنية عبر صياغة تقارير دورية.
يجب أن تجري أول مراجعة للخطة خالل سنتين من اعتمادھا .ويمكن أن يتم تعديل وتحديث الخطة
بشكل دوري من قبل الجھاز المذكور أعاله للتماشي مع اولويات كل مرحلة.
يجب أن تعمل الحكومة خالل تنفيذ الخطة على تحويل مبادئ مقاربة حقوق اإلنسان إلى نھج
مؤسساتي يعتمد في كافة المجاالت والميادين وعلى كافة المستويات .على الحكومة في ھذا الصدد أن
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تعمد إلى مراجعة الھيكليات اإلدارية المركزية الحالية للتثبت من تنسيق البرامج والسياسات المتعلقة
بحقوق الالجئين وطالبي اللجوء القانونية واالقتصادية واالجتماعية .ويجب أيضا أن يتم اعتماد
وتطوير آلية دائمة تشمل القطاعات المختلفة ذات الصلة لتنسيق ومراقبة تنفيذ االتفاقية على كل من
المستويين المحلي والوطني.
يجب أن ينشئ لبنان مؤسسات ديمقراطية قوية وفاعلة يتم إكمالھا بعدد من اآلليات القانونية الخاصة
بحماية حقوق اإلنسان .ولعل احد أھم ھذه اآلليات ھو مؤسسة وطنية مستقلة خاصة بحقوق اإلنسان
"اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان" التي يكون لھا دور محوري في إدارة نظام يتعاطى مع كل الشكاوى
الفردية المتعلقة بحقوق اإلنسان والتمييز ،على أن تتوافق ھيكلية ھذه المؤسسات ومھامھا مع مبادئ
األمم المتحدة الخاصة بتشغيل مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية )مبادئ باريس(.
إلى جانب ھذه المؤسسات الوطنية ،للمنظمات غير الحكومية دور أساسي في تعزيز وحماية معايير
حقوق اإلنسان في الحياة العامة ،خاصة أن بعض ھذه المنظمات متخصص بشكل حصري في نواح
خاصة من حقوق اإلنسان بينما البعض اآلخر ذات اختصاص اشمل وأوسع يشمل في الوقت عينه
قضايا حقوق اإلنسان إلى جانب مسائل أخرى .ھنالك عدد من المنظمات غير الحكومية المتخصصة
بالعمل في مجال حقوق الالجئين وطالبي اللجوء ،والتي يجب أن تعمل بالتنسيق مع الحكومة على
تعزيز حقوق اإلنسان لھذه الفئة عن طريق تولي بعضھا تقديم الدعم والخدمات بينما يعمل البعض
اآلخر في مجال المناصرة لتعزيز حقوق الفئة المذكورة والضغط على المؤسسات الحكومية إلحقاق
التغيير المنشود في إطار حقوق اإلنسان لھذه الفئة .ھذه المنظمات ،كما يدلل اسمھا ،ھي مستقلة عن
كل انتماء حكومي أو أي انتماء إلى وكاالت األمم المتحدة ،ولما كانت مواقف وطرائق عمل ھذه
المنظمات ال تتفق بالضرورة مع توجھات الحكومة فان ما تقدمه في إطار حقوق اإلنسان على
المستويين الوطني والعالمي يعد مصدرا مشروعا وھاما وأساسيا ألي حوار ونقاش في المسائل
المرتبطة بھذه الحقوق.
ج .مصادر تمويل محتملة
تعتبر مسألة الالجئين وطالبي اللجوء مسألة دولية بامتياز وبالتالي ھي من مسؤولية
المجتمع الدولي كامال .حيث انه لوكاالت األمم المتحدة دور أساسي في تقديم الدعم
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التقني للدول ،بينما يمكن أن يكون االتحاد األوروبي مصدرا من مصادر التمويل.
ويمكن للحكومة أن تستجدي تمويال من ممولين آخرين ومؤسسات متخصصة
ومنظمات غير حكومية في إطار برامج مشتركة .ويبقى من مھام فريق العمل الخاص
بالالجئين وطالبي اللجوء العمل على تطوير ودراسة األكالف وكيفية تغطيتھا لتنفيذ
خطة عمله.
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